
Накопичувальне страхування життя  
на користь дитини Діти & Турбота

Вашої дитини
починається
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Протягом періоду часу, встановленого в договорі Ви можете 
застрахувати власне життя на користь своєї дитини до 
виповнення їй 16 років. При цьому, Ви самі визначаєте строк 
дії договору страхування, тобто момент часу, коли Ваша 
дитина отримає суму, що належить їй.

Якщо станеться так, що Ви передчасно підете з життя, 
Страхова компанія «УНІКА Життя» візьме на себе сплату 
страхових внесків до кінця терміну дії договору. Таким чином, 
у встановлений договором термін, Ваша дитина гарантовано 
отримає повну страхову суму і нараховані нашою компанією 
додаткові бонуси.

Застрахованою особою за програмою «Діти & Турбота» може 
бути людина у віці від 16 до 65 років (на момент закінчення дії 
договору, вік застрахованої особи не повинен перевищувати 
75 років). Договір страхування може бути укладений на 
термін від 5 до 30 років.

На момент закінчення договору, дитина повинна бути не 
молодшою за 18 років

«Діти & Турбота» – дієва любов

Як часто, дивлячись на свою дитину, ми 
думаємо: «Рости щасливою! Хай оминуть 
тебе негоди та труднощі, хай твоє життя 
буде повне радості та чудових подій!»

Роки летять непомітно, і маленький згор-
ток з пологового будинку перетворюєть-
ся на людину з власними інтересами, 
смаками, переконаннями. І хоча погляди 
дітей на життя все частіше не співпадають 
з Вашими, бажання піклуватися про них 
та оберігати від життєвих негод, не стає 
слабкішим.

На щастя, сьогодні існують можливості 
підвести під свою турботу про дитину 
міцну фінансову основу, яка полегшить 
їй старт у самостійне життя. Чи йде мова 
про оплату вищої освіти, покупку кварти-
ри або автомобіля – страхова програма 
«Діти & Турбота» допоможе Вам виріши-
ти фінансову сторону питання.

Ми не виховаємо Ваших дітей замість Вас 
– ми просто допоможемо Вам зробити 
їхнє життя легшим і комфортнішим.

■■ Ви маєте можливість надійно вкласти 
гроші на 5-30 років (на відміну від 
банківських депозитів, термін яких 
зазвичай не перевищує 1,5-2 роки). І весь 
цей час ефект нарахування «відсотків на 
відсотки» працюватиме на Вас

■■ На відміну від банківського депозиту, 
гарантована ставка прибутковості (до 4% 
річних у валюті договору) зберігається 
протягом всього терміну дії договору 
страхування і не може бути знижена



■■ Окрім нарахування гарантованого доходу, ми 
збільшуємо Ваші накопичення на додаткові 
бонуси – за рахунок частки інвестиційного 
доходу, отриманого від розміщення страхових 
резервів

■■ Вартість. Цінність Вашої страхової суми 
буде збережена завдяки механізму щорічної 
індексації

■■ Навіть сплачуючи невеликі страхові внески, 
до кінця терміну дії договору страхування Ви 
накопичите значну суму

■■ Якщо станеться так, що застрахована особа 
передчасно піде з життя, ми візьмемо на 
себе подальшу сплату страхових внесків 
до закінчення договору і гарантовано 
виплатимо повну страхову суму (плюс 
нараховані бонуси) дитині, незалежно від 
того, скільки часу пройшло від моменту 
укладення договору страхування.    

У чому переваги накопичувального страхування життя у 
порівнянні з іншими формами заощаджень? 

«Діти & Турбота» 

Страхова сума, яку можна накопичити за умовами програми (в еквіваленті) до 100 000 EUR

Основний страховий захист

По дожиттю +

У разі якщо застрахована особа піде з життя +

Додатковий захист

У разі якщо застрахована особа піде з життя внаслідок нещасного випадку до 100% страхової суми

Якщо застрахована особа стане інвалідом І/ІІ/ІІІ групи внаслідок нещасного випадку 100% / 80% / 60% страхової виплати

Постійна часткова втрата працездатності внаслідок нещасного випадку відповідний відсоток страхової суми

Якщо застрахована особа отримала нвалідність  І або ІІ групи незалежно від її причини 100% страхової суми

Якщо у застрахованої особи діагностоване критичне захворювання (інфаркт, інсульт, 
злоякісні пухлини,аортокоронарне шунтування, трансплантація органів, ниркова недо-
статність,параліч, сліпота)

100% страхової суми



UNIQA Insurance Group є однією з провідних страхових 
компаній на своїх основних ринках в  Австрії, Центральній 
і Східній Європі. 20 000 співробітників і ексклюзивних  
партнерів UNIQA Insurance Group обслуговують 
9,6 мільйонів клієнтів у 18 країнах  Європи. В Україні UNIQA 
працює з 2006 року та є лідером ринку страхування життя. 
Нашими клієнтами вже стали більше 1 млн. українців.

Провідне світове рейтингове агентство Standard & Poor’s 
незмінно надає UNIQA Insurance Group рейтинг
фінансової надійності «А» із стабільним прогнозом.
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Цілодобовий контакт - центр УНІКА

+38■(044)■225■60■00■
2202■

+38 (097) 170 03 73
+38 (066) 170 03 73
+38 (093) 170 03 73

(Київстар)
(Vodafone)
(Lifecell)

www.uniqa.ua 
Ліцензія Нацкомфінпослуг України АЕ №522546 від 20.08.2014 р.

(вартість дзвінка згідно тарифів оператора мобільного зв’язку)

(вартість згідно тарифів оператора мобільного зв’язку)


